


 داناتو خدای بی شریکی، تو  یگانه ای  و  
 تواناچه خوب ومهربانی، تو که  پاکی و  تو 

 بودیدر آنزمان که نامی، ز جهان  نبود  تو 
 گشودیبسته ی  جهان را، به جهانیان در 

 بباردبگوش ابر خواندی، که از آسمان  تو 
 گذاردبه آفتاب گفتی، به زمین قدم تو  

 بجوشدبه چشمه یاد دادی، ز دل زمین تو 
 بنوشدگیاه تشنه گفتی، که از آب آن به  

 نشیندسپرده ای به شبنم، که ببرگ گل تو 
 بچیندخزان  اجازه دادی، که گل از چمن به 

 کشیدیهزار  نقش   زیبا، گل وسبزه را به   
 آفریدیروز وکوه ودریا، همه  را   تو  شب  

 هستیچگونه ای کجایی، بخدا هرآنچه تو 
 خدا همیشه بودی، تو خدا همیشه هستیتو 



عرض سالم و ادب دارم خدمت دوستان گلم؛ انشاالله دقایقی که با هم هستیم جزو اوقات به یاد مانددنی و 
 محمدبرکت صلوات بر محمد و آل به تأثیرگذار و با برکت زندگی ما باشد، 

 مثل تونستمی که کرده درست سورنا اسم به نما انسان ربات یه ایران کرد اعالم اخبار پیش سال چند
 ،بود انگیز شگفت و عجیب خیلی من برای کنه؛ صحبت و حرکت و شه بلند بشینه، هاانسان

 درست مختلف هایزمینه در متعددی هایربات تونستند هاانسان دیدم کردم تحقیق باره این در مقداری 
 و صورت با اون و دادندمی بهش را خبرها متن که کرد رونمایی خبرنگار ربات یه از ژاپن کشور مثالا  کنند

 جلوی را خبرها متن کردن، صحبت موقع دست و لب و صورت صحیح با و انسان به شبیه کامالا  صدایی
   خوند؛می انسان مثل دوربین

  که هاییربات بدن، انجام را پارکور و ژیمناستیک یاحرفه حرکات تونستندمی که هاییربات ادامه در
 هاربات این یهمه اما شدند؛ رونمایی ....و پرستارربات و کنند نظافت هتل میهماندار عنوان به می تونستند

 ،داشتند هاانسان با جدی تفاوت و اشکال سه
 نداشتند، زیادی اختیار و آزادی سطح و بودند خودشون سازندگان ریزی برنامه محصول اینکه یکی •
 و کننده خوشحال چیز یه یمشاهده هنگام خوشحالی مثل عواطف و احساسات بروز توانایی اینکه دوم•

 .نداشتند را ...و غم و عصبانیت و ناراحتی
 و نویس برنامه را آنچه صرفاا  و نداشتند را اطرافیان و محیط از برنامه بدون یادگیری توانایی اینکه سوم•

   .گیردمی یاد داده یاد او به سازنده



 در اشکال سه این ولی داشتند زیادی هایضعف هنوز گرچه که شد رونمایی هاییربات مدت یه از بعد
 ،کردند رونمایی «جیا  جیا» نام با رباتی از بعد وقت چند هاژاپنی مثالا  بود؛ شده کمتر هااون
 هاآن از و بیاموزد را مطالبی شما با گفتگو ضمن در بود قادر داشت که ایقوی مصنوعی هوش با ربات این
  .کند استفاده مناسب موقع در

 به آنقدر که انگیزی شگفت و پیشرفته فوق ربات کرد،  رونمایی سوفیا ربات از هنگ هنگ بعد وقت چند
 شهروند و بگیرد شهروندی کارت توانسته که است نمایی انسان ربات اولین که داشت شباهت انسان
 سواالت به و کنه گفتگو شما با آزادانه قادره «جیا جیا» هایقابلیت بر عالوه ربات این بشه، محسوب رسمی
 ؛باشه داشته احساسات ابراز و کنه اخم بخنده، آور خنده لحظات با متناسب بده، جواب شما متعدد

 و تغییر بیشترین بشریت یآینده قطعاا  و شده، ممکن مصنوعی هوش لطف به که است هاییقابلیت هااین
 و هواپیماها و خودروها دیگه دور چنداننه یآینده در شاید و داشت خواهد مصنوعی هوش از را تحول

 کارها و خدمات از بسیاری و دامداری و کشاورزی باشند، نداشته هدایت برای انسان به نیازی نقلیه وسایل
 .شوند انجام هاربات توسط

-بازی در که رو اون از کوچیک خیلی نمونه یه بدم توضیح ساده خیلی براتون را مصنوعی هوش بخوام اگه
 مقابل تیم کردیدکه دقت تاحاال .بگیرید نظر در رو فوتبال بازی مثالا   زنم؛می مثال داره قرار دیجیتال های

 تواندمی چگونه کنه؟ بازی شما با هوشمندانه تونهمی چطور شه می هدایت داره ای رایانه پردازشگر با که
 دریبل و تکل یا بدهد پاس خودش تیمی هم به یا ، کند شوت باید رو توپ جایی چه و وقتی چه که بفهمد

 که هست قوی و هوشمند قدری به ما ایرایانه حریف این و زدن،  گل برای کنند سازی موقعیت یا و کند
  . کندمی بازی بهتر هم ما خود از حتی گاهی

 



 دارند پایینی ظرفیت و اندجنبه کم که بعضی
 شگفت و عجیب های پیشرفت این که وقتی
 بنده رو خدا دیگر بینندمی را بشری انگیز

 جور این و پیغمبر و خدا ، دین از و نیستند
 دیگر که گویندمی و رودمی یادشان مسائل
 و خدا و دینداری و دین یزمانه و دوره

 این و  کرده پیشرفت بشر و گذشته پیغمبر
 و علم که بوده قدیم زمان مال چیزها

 هاحرف این بود، نکرده پیشرفت تکنولوژی
   .... و شده قدیمی و کهنه

 

 !که اتفاقاا منطق و حرف این افراد، حرفهایی کهنه و قدیمی است و اصالا تازگی ندارهدرحالی 
 



 دیده موسی حضرت از متعددی معجزات اسرائیل بنی قوم که زمانی
 :گفت قومش به موسی حضرت» بودند، آورده ایمان او به و بودند

 این در روممی طور کوه به خداوند عبادت برای روز شبانه سی من
-می مردم و هارون به سفارش کلی و است من جانشین هارون مدت

 موسی حضرت !نره باد به ایمانتون مدت این باشید مراقب که «کنه
 حضرت که بود این خداوند خواست روز 30 بعد و رفت طور کوه به
 10 شدن اضافه ماجرای از اسرائیل بنی قوم بماند، هم دیگر روز 10

 از شیادی شدند، مواجه موسی حضرت تأخیر با و بودند خبر بی روز
 درست طال از ایگوساله کرد، اختراعی سامری نام به اسرائیل بنی
 که نحوی به بود، داده انجام آن در جالب مهندسی کار یه که کرد

 بود، نسیم و باد معرض در که بود داده قرار محلی در را گوساله
 صدایی شد،می طالیی یگوساله بدن وارد طرف یک از هوا وقتی

 طالیی یگوساله سامری شد،می شنیده آن از گوساله صدای همچون
 :گفت مردم یهمه به و کرد همراه علمی اختراع یه با را خودش
 نیستند، اعتماد قابل دیگر خدایش و موسی آید،نمی دیگر موسی
 را گوساله این بیایید شده، تمام موسی خدای پرستش یدوره

 رودنمی جایی و هست شما پیش اینجا همیشه گوساله این !بپرستید
 مانع خواستمی بود موسی حضرت جانشین که هارون هرچه ....و

 .نکردند توجهی او به شود مردم فریب و گمراهی
 

 گوساله سامریماجرای 
 



هدای ندادان بودندد کده در مقابدل توحیدد و همیشه در طول تاریخ برخدی انسدان
آوردندد، و در یگانگی و خداپرستی و خداباوری به شرک و کفر و الحاد روی می

دادندد ، و اتفاقداا مسدائل علمدی و هر زمانی چیزی را دستاویز و بهانده قدرار مدی
-اکتشافات و اختراعات علمی یکی از چیزهایی بود کده از آن سدوا اسدتفاده مدی

کردند برای رسیدن به اغراض پلیدشان،  ولی حقیقت این است که اگه به همین 
هدای علمدی توجده کندیم، چیدزی جدز قددرت و اختراعات و ابداعات و پیشرفت

بیندیم و اتفاقداا علدم بهتدرین و بزرگتدرین منبدع بدرای نمدیالهدی عظمت و جالل 
تدوان شه و تنهدا بدا علدم مدیخداباوری است چون علم به معرفِت خدا منتهی می

بهتر خداوند را شناخت  و بده همدین خداطره کده بسدیاری از دانشدمندان علدوم 
اعتقدادی محکدم بده می بینندد های عظمدت خداوندد را زیستی و کیهانی که نشانه

 :می کنندخداوند پیدا 
 



 علم و خداباوری در نظر دانشمندان جهانرابطه 

 
 :گویدکاشف قانون جاذبه می«  نیوتن»

ما با مطالعه گوش، می فهمیم که خالق آن، قوانین مربوط به صوت را به طور کامل می دانسته با مطالعه چشم می فهمیم که خالق چشم، •
 قوانین پیچیده مربوط به نور و رؤیت را می دانسته و از مطالعه نظم افالك به خداوند و نظم حاکم بر جهان پی می بریم

 :  نویسدچارلز داروین دانشمند و زیست شناس بریتانیایی در کتاب اصل االنواع می

ای ندارد که محال است این جهان پهناور با این همه آیات روشن و شواهد متقن، با این همه نفوس عقل رشید و فکر سلیم کمترین شبهه•
 وجود آمده باشد؛ به نظر من این بزرگترین برهان بر وجود ذات اقدس الهی استناطقه و عقول متفکره، اتفاقی به

 :گویدآلبرت ماک کومبز زیست شناس و دکترای فلسفه می

-شناسد و عظمت و قدرت و صنع وی را بیشتر درک میعلوم بر بصیرت انسان می افزاید و شخص عالم خدای خود را بهتر می

هر کشف تازه ای که در دنیای علم به وقوع می پیوندد، صدها مرتبه بر استواری ایمان می افزاید و آثار شرک و وسوسه . کند
های نهایی را که کم و بیش در باطن معتقدات ما وجود دارد را از بین می برد و جای آن را به افکار عالی خدا شناسی و توحید 

 می بخشد

 :گویدلسترجان زیمرمن گیاه شناس و دکترای فلسفه می

هر قدر به مطالعه خود ادامه می دهم و در طبیعت و . تمام کائنات را خدا آفریده و خداست که همواره آنها را حفظ و نگهداری می کند•
خاک و گیاه دقت می کنم، ایمانم به خدا فزونی می یابد و هر روز بیشتر از روز پیش به حیرت و ستایش در پیشگاه عظمتش زانو می 

 .زنم و سر تعظیم فرود می آورم



 کارهای چه تونسته اون یوسیله به بشر و قدرتمنده چقدر که کردیم، صحبت مصنوعی هوش درباره ما مثالا 
 خوب بسیار !بکنه بزرگی

 :اوالا 
  هرچه اتفاقاا  پس است، قادر خداوند مخلوق که ایانسانی هوش ساخته انسان هوش را مصنوعی هوش این

 است مخلوقات اشرف که را انسان بزرگی و بهترعظمت باشد ترعجیب و بزرگتر بشری اکتشافات و اختراعات
 !باشه داشته اختراعی چنین توانسته آفریده را او خداوند که انسانی حقیقت در چون .سازدمی نمایان

 کشف را عظمت با و متعال خداوند خلقت از کوچکی یگوشه یک که مخترعینی و دانشمندان خدا، هایبنده ما
 می کنیم تعظیم و احترام چقدر را، کنندمی اختراع را چیزی یک کرده عطا آنها به خداوند که عقلی با یا و کنندمی

 چقدر دارد؟ عظمت ما دل توی چقدر کرده خلق رو اینها یهمه و همه که خدایی خود حاال عزیزند ما برای و
 او پیشگاه در و !آوریم؟ می فرو تعظیم سر او درگاه به چقدر و !است؟ پرستش و ستایش مورد و عزیز ما برای

 !افتیم؟ می سجده به
 و معلم از اون از تشکر و تقدیر بر عالوه شهمی اول نفر و کنهمی شرکت جهانی مسابقات در آموزیدانش وقتی

 ولی ...و داشته استعداد داشته، پشتکار کشیده، زحمت آموزدانش اون که درسته چون کنند،می تجلیل  مربیش
 چگونه و بگیرد یاد خواستمی کی از آموزدانش این نبود معلمش و مربی دادن یاد مهارت و دانش و علم اگه
 همین به اوست؛ معلم و مربی عظمت و بزرگی ینشانه آموزدانش پیروزی و موفقیت پس کنه؟ رشد خواست می

 کنار مربی اینکه با بیشتره هابازیکن یهمه از تیم شکست یا پیروزی در مربی نقش فوتبال در مثالا  که خاطره
 را تیم خوبی بسیار مربی دهمی نشان تیم موفقیت و پیروزی اتفاقاا  کنند؛می دوندگی زمین تو بقیه و ایستاده زمین

 .کرده تقویت را تیم و داده تمرین
 

شود؟چگونه اختراعات و اکتشافات علمی موجب خداباوری می  
 



 بازی نقاشی با چشم بسته
 

  از و بشه بسته آموزاندانش از نفر چند چشم
 یه تابلو پای بسته چشم با تا بشه خواسته اون ها
 را کشندمی کوچیک های بچه که ساده نقاشی

 بعد آدم؛ یه یا درخت و خونه یه مثالا  بکشند،
 !کنند نگاه اون به و کنند باز را چشمهاشون

 



 :ثانیاا 
ای جز تسلیم شدن کنیم به نتیجههایی از آنچه خداوند آفریده مقایسه میاختراعات بشری را با نمونهوقتی 

 !رسیمدر مقابل عظمت خلقت نمی
 های اختراع شده مقایسه کنید؟ ترین و جدیدترین دوربینمثالا چشم انسان را با قوی

 عکاسی چند مگاپیکسله؟ ترین دوربینبه نظر شما قوی

 ۲۵۰اختراع شده در جهان متعلق به شرکت کانن، و سنسور  باالترین رزولوشن سنسورهای دوربین
است، البته این سنسور اختراع شده ولی به دالیل فنی هنوز در محصولی  APS-H CMOSمگاپیکسلی 

که توسط اتحادیه صدا و تصویر  2018های عکاسی سال تجاری مورد استفاده قرار نگرفته، بهترین دوربین
با سنسور « D850نیکون »مگاپیکسلی و  ۲۴با سنسور « a7 III  سونی»انتخاب شدند، دوربین (EISA)اروپا 

 .مگاپیکسل است ۴۵.۷



 مگاپیکسله؟ چند انسان چشم شما نظر به حاال
 ۵۷۶ انسان چشم رزولوشن آمریکایی، معروف عکاس و دانشمند ، کالرک راجر دکتر تحقیقات اساس بر

 قدرت نشدنی، تمام باطری نشدنی، پر یحافظه به وقتی بلکه نیست، رزولوشن قدرت فقط البته .است مگاپیکسل
 کنیم درک تا باشیم عکاسی متخصص باید که فنی ریز اطالعات کلی و شب در دید قدرت و العاده فوق فوکوس

-چشم که نحوی به دهیممی قرار انسان چشم نظیر بی زیبایی و ظرافت کنار در را هااین یهمه و کنیممی نگاه
 میپی خداوند هنرمندی و بزرگی و عظمت به رودمی حساب به انسان صورت اجزاا زیباترین از یکی انسان های
 .بریم
 انسان چشم شما آفریده، هم انسان چشم از ترقوی چشمانی خداوند بود، انسان چشم یدرباره همه هااین البته

-بوته البالی که است موشهایی جستجوی حال در چمنزار یک فراز بر که پروازی تیز عقاب کوچک چشمان با را
   !کنید مقایسه کنندمی خیز و جست ها

 !است انگیز شگفت مقایسه نتیجه
 !کنیم نگاه موضوع به دیگر ایزاویه از بیایید حاال
 68 حدود در مبلغی باید کنیم تهیه را مگاپیکسلی ۲۴ سنسور با «a7 III سونی»دوربین جفت یک بخواهیم اگر

 دو باید روز طول در که ایباطری با و حافظه کارت بدون جانبی، امکانات بدون همآن ، بپردازیم تومان میلیون
 !بشه شارژ بار سه

 هدیه انسانی هر به نشدنی پر حافظه کارت و نشدنی تمام باطری با مگاپیکسلی ۵۷۶  دوربین جفت یک خداوند
  !العاده فوق جانبی امکانات با و ظرافت و زیبایی اوج در هم آن داده



 ضربه با تا داده قرار گودی در را ما حساس چشمهای خداوند
 ضد و تمیز دائما تا داده قرار مایعی در را هاآن نخورند، آسیبی
 پذیرد، صورت دائمی کاری روغن حال عین در و شوند عفونی

 و مقایسه تحلیل، تجزیه را تصاویر قدرتمندی مرکزی پردازشگر
 کنند،می تنظیم و کنترل را چشم به وارده نور هامژه کنه،می بایگانی
 نور هم دهند،می صورت به که زیادی بسیار زیبایی بر عالوه ابروها
 به را آن همراه سمی مواد و عرق و کرده کنترل را چشم به وارده

 وارد چشم به آسیبی و نشده چشم وارد تا کنندمی هدایت اطراف
 به را هاچشم و شده چشم به غبار و گرد ورود مانع هاپلک نشود،

 ،کنندمی تمیز و گردگیری مرتب صورت
 تا داده قرار ما برای هم را جانبی امکانات این توانا قادر خداوند
 که مواردی این کنیم، استفاده نعمتش از بتونیم بهتر و ترراحت
 برامون زندگی نداشتیم اگه را ترینش ارزش کم حتی شد گفته

 اسم به هست چشمی بیماری یه چشم، اشک مثال شد؛می سخت
 ولی دارند باشند، نداشته اشک چشم، اینکه نه چشم، خشکی

 شدید سوزش و خارش از بیماری این به مبتالیان کمه، مقدارش
 براشون هاچشم داشتن نگه باز که نحوی به برندمی رنج چشم

 مصنوعی اشک قطره یه بار یک دقیقه چند هر باید و شهمی دشوار
   بچکونند، چشاشون داخل



 کاغذهامون نوشتن و مطالعه موقع و بشه سرازیر دائم که زیاد نه اندازه به را چشم اشک این خداوند
 قرار برامون کنندگی ضدعفونی و تمیز خاصیت با بشیم چشم خشکی دچار که کم آنقدر نه و بشه خیس
 .داده
 باستمی دائم شد،می سخت چقدر نبود اتومات اگه شهمی بسته و باز اتومات صورت به  هم چشم پلک

 !کنیم بسته یا و باز را چشممون دست با که کنیم جمع را حواسمون
 فلفل داشتیم و کردیممی آشپزی یا بود، کثیف و سیاه دستمون و بود روغنی تعویض شغلمون اگه حاال

 بودیم جراح پزشک بود دستمون اسلحه جنگ در و بودیم سرباز یا کردیممی خورد غذا و ساالد برای
 ؟شدمی چی کنیم بسته و باز را چشممون دستی خواستیممی و باز قلب عمل مشغول

 پلک افراد این چشم، پلک افتادگی اسم به هست بیماری یه
 صد تا درصد 10 بین بیماری پیشرفت مراحل به بسته را چشاشون

 را چشمشون باید بیماری اوج یمرحله در کنند، باز تونندنمی درصد
 از یکی شه؛می بسته کنند رها را پلکشون تا و کنند باز دست با

 داروهای چقدر رفت، دکتر چقدر داشت را بیماری این ما دوستای
 شده مشکل دچار زندگیش چقدر و کردمی استفاده قیمت گرون

 دشوار و سخت براش دهندمی انجام بقیه که ایساده کارهای بود،
 ....و رانندگی تلویزیون، تماشای مطالعه، مثالا  بود، شده

 برای زیبایی و ظرافت و اندازه اوج در را هااین یهمه حکیم خداوند
 داده، قرار ما



 سعی همه یعنی بودند"فیک"و کپی هااون یهمه اوالا  ....بیارید یاد به را بردیم نام بحث اول که هاییربات
 چقدر که کردیم اجمالی بررسی را چشم مورد یک ثانیاا  کنند، تولید چیزی یه انسان شبیه بودند کرده
 یهزینه چه کپیه همون یتهیه حال عین در و هست، اون کپی با اصلی "اورجینال" ینمونه بین فاصله
 .برهمی زیادی

 شنوایی، سیستم و گوش مثال کنی، مقایسه اصلیش ینمونه با تونیمی هم را ربات اجزای یبقیه شما حاال
 باشی داشته انگشتی سر حساب یه و .....و هادست حرکتی، سیستم و پاها  زدن، حرف و زبان و دهان
-می آب برات چقدر بخری را بدلش و "فیک" خودت برای خواستیمی و نداشتی را اجزاا این اگه ببینی
 بدی؟؟ پول بایستمی چقدر و خورد

 .....را رایگان به ما هدیه کردهخداوند همه

 که نیستند بدن حیاتی عضو که ... و پا و دست و چشم مثل !حیاتی غیر هایسیستم به بود مربوط همه اینها
 و قابلیت هزار ربات اون !کنید توجه زندگی و حیات اصل به شما حاال  !کنه زندگی نتونه انسان نبودش با

  بشه که نیست چیزی زندگی و حیات ماشینه، یه آخرش نیست،آخر زنده موجود باشه، داشته هم امکان
 روز چند گفته بهشون دکتر و شدند بیماری گرفتار که کسایی را این کرد، درست را بدلش و "فیک"

 تمام حاضرند دارند پول و ثروت میلیاردها که ثروتمندهایی از هابعضی کنند،می درک ندارید فرصت بیشتر
   !نمیاد بر ما دست از کاری گنمی دکترها هاوقت خیلی ولی نمیره مریضشون تا بدن را ثروتشون

 .....خداوند این نعمت و فرصت بزرگ زندگی را هم به ما هدیه کرده رایگان



 به منحصر هم هااون خود که داره انگیزی شگفت حیاتی اجزاا انسان بدن کنار؛ به زندگی و حیات اصل
 مثل بدن، ایمنی سیستم مثل گوارش، سیستم مثل خون، گردش سیستم مثل اند انگیز شگفت و فرد

 ...و تنفسی سیستم

 

 

 
 

 

 

 بررسی تنفسی، سیستم مثل نداریم؛ توجه بهشون اصالا  و میان اهمیت کم ظاهر به که هاییاون حتی
 اصل داره، قرار تنفسی سیستم در عجایبی هاوشگفتی چه که کنید مطالعه برید خودتون بماند تخصصیش

 کنید فرض !کنید فکر کشیدن نفس بودن اتومات به شما فقط باشد، خودش سرجای هم تنفسی سیستم
 افتاد؟می اتفاقی چه نبود، اتومات کشیدن نفس

 بهش رفت یادش اگه تا دیگری دهان کنار بذاره را گوشش یکی بخوابه یکی نفر دو هر از باسمی حتماا 
 و سینه قفسه که باشند داشته خودشون با دستگاهی یه باست می حتما هم پرت حواس هایآدم !بده تذکر

 .بکشند نفس و افته بی یادشون تا بده فشار را شکمشون



 هر و شناسدمی بهتر را خود خدای عالم» :گفتند بزرگ دانشمندان اینکه کنیم، درک تونیممی خوب حاال
 یمشاهده با دانشمند اون !چه یعنی «شودمی بیشتر خدا به ایمانم دهم می ادامه خود مطالعه به قدر

 .را متعال خداوند مقابل در انسان کوچی و عجز و بیندمی را خداوند بزرگی و عظمت آفرینش، هایشگفتی
 عبادت سال هفتاد از تفکر ساعت یک» فرمودند اسالم مکرم پیامبر اینکه کنیم درک تونیممی خوب حاال

 !چی یعنی «برتره
 !ها و کسی که این نعمت را رایگان و بدون منت داده فکر کنیمیک ساعت درباره این نعمت

 بعد بده، بعیده که اوالا  بگیریم، تولد جشن برا را دوستمون برداری فیلم دوربین ساعت چند بخواهیم اگه
 هم بعد !منه دوربین کنندمی برداری فیلم باهاش دارند که دوربینه اون که ذارهمی مّنت چقدر بده اگه هم

 !بدم بهش خوادمی من از هرچی داره توقع سال چند تا
 ....ی مهربان بدون منت و رایگان این همه نعمت را بهمون دادهخداوند بخشنده

 درمان را ما ماست همسایگی در که پزشکی ولی کنند امید قطع ها دکتر و بشیم سختی بیماری گرفتار اگه
 کنیم؟ تشکر ازش چطور و کنیم؟ چکار پزشک اون برای حاضریم کنه،
 آدمی جور چه کنم ناراحت را دکتر و ندم دکتر حرف به گوش شدم خوب اینکه از بعد من اگه حاال

 دکتر هم هرچی و کنم ناراحت را دکتر ...و صدا و سر با و خونشون در برم و بردارم توپ یه  امثال هستم؟
 یهمه آیا  !ندم حرفش به گوش نکن، صدا و سر اینقدر !کن بازی تر طرف اون برو پسرجان گهمی میاد

 نجات را تو جون دکتر معرفت بی گننمی من به و گیرننمی منا ییقه هاهمسایه و نزدیکان و دوستان
 !ندی گوش دکتر حرف به نداری حق تو !کنی ناراحت اونا نداری حق تو داده،

 های فراوان را به ما داده؛حاال خداوند بزرگ که اصل حیات و زندگی را و بی نهایت نعمت
 آیا نباید عاشق این خدا شد؟

 آیا  بی معرفتی نیست این خدای مهربان بزرگ را ناراحت کنیم؟
 تونیم لطف خداوند را جبران کنیم و ازش تشکر کنیم؟به نظرتون چطور می



 ...کنمدر پایان شعری را از حکیم سنایی عارف و شاعر نامدار درباره خداوند متعال تقدیم شما می

 
                خدایی و پاکی تو که گویم تو ذکر ملکا

 جز به همان ره که توام راه نمایینروم  

              پویم تو فضل از همه جویم تو درگاه همه
 توحید تو گویم که به توحید سزاییهمه 

          رحیمی تو کریمی تو عظیمی تو حکیمی تو

 ی فضلی تو سزاوار ثنایینمایندهتو      

            یقینی و علمی همه جاللی و عزی همه

 نوری و سروری همه جودی و جزاییهمه        

               بپوشی تو عیبی همه بدانی تو غیبی همه
 بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزاییهمه 

          گوید تو توحید همه سنایی دندان و لب

 رهاییاز آتش دوزخ بودش روی مگر       

 



 
 پایانیدعای 

 

 

 کنبحق صاحب الزمان توفیق معرفت و شناخت خودت را نصیبمون خدایا! 

 باشیمهای تو کن قدر دان نعمتکمک! 

 بکنیمهایی که به ما دادی بهترین استفاده را کن بتونیم از نعمتکمک! 

 بگیریمهایی که ما دادی  و در راه عبادت و اطاعت تو و خدمت به خلق بهره کن از نعمتکمک! 

 آفریدی رایگان، روزی دادی رایگان، بیامرز رایگان، که تو خدایی نه بازرگانالهی 

 



 متن مطالعاتی

 و آسمان .است تعالی خدای صنع همه است وجود در چه هر که بدان» :گویدمی سعادت کیمیای در غزالی
 هاست کوه در چه وآن ها نهر و ها وبیابان ها کوه چون است وی بر آنچه و زمین و وستارگان ماه و آفتاب

 قوس و برق و رعد و تگرگ و برف و باران و میغ چون است زمین روی بر چه آن و معادن و جواهر از
 که است تعالی حق آیات همه این و است تعالی حق صنع عجایب همه آید پدید هوا در که عالماتی و وقزح

 . کن تفکر آیات اندراین پس . کنی نظر آن در تا فرموده را تو
 های سنگ زیر از و گسترانیده فراخ وی جوانب و است ساخته تو بساط چگونه که کن نگاه زمین در

 دیبای چون و شود زنده چگونه زمین که کن تفکر و بنگر بهار وقت در و کرده روان لطیف های آب سخت
 . گردد رنگ هفت
 و کنی تعجب و گویی آن صفت دراز روزگاری ، باشند کرده کنده گچ و نقش به که شوی ای خانه در اگر

 ولکن است زمین وی فرش و خداست ی خانه عالم این و ؟ نکنی تعجب هیچ خدایی یخانه در همیشه
 ستارگان وی های قندیل و آفتاب وی ی شعله و است ماه وی چراغ و است تر عجب این و ستون بی سقفی

 . گنجد نمی وی در و مختصر بس تو چشم و است بزرگ بس خانه که غافل این عجایب از تو و
 چیزی خویش یاران و خویش غذای ؛جز دارد سوراخی ملکی قصر در که است ای مورچه چون تو مثل و

 .ندارد خبر هیچ غالمان بسیاری و قصر صورت جمال از و نمیبیند
 تعالی حق معرفت بستان در دادندتا راهت نه اگر و . باش کنی،می قناعت مورچه درجهی به خواهی اگر

 . آیی بیرون و کنی تماشا
 «شوی متحیر و مدهوش که بینی عجایب که کن باز چشم
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